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Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to investigate 
the psychometric properties of the Persian version body 
and fitness-related self-conscious emotion questionnaire 
(BSE-FIT). 
Methods & Materials: The statistical population of this 
study consisted of students of Arak University. 473  male 
participants from Arak University were selected by 
convenience sampling method and completed a body and 
fitness-related self-conscious emotion questionnaire. 
Data were analyzed using confirmatory factor analysis 
based on the structural equation model, composite 
reliability, average variance extracted, and convergent 
and discriminant validity. 
Results: The results of the confirmatory factor analysis 
showed that question one, as a clear indicator of shame, 
was removed  due to its low factor loading. Once it was 
removed, there are sufficient fit indices for the four initial 
proposed factors. Conclusions: These findings provided 
evidence for the validity and reliability of the 15 questions 
of this tool. 
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Extended Abstract 
Background and Purpose 
In the research of exercise and 
sports psychology, body image has 
attracted the attention of many 
researchers in this field due to its 
connection with physical activity 
and sports behavior. To evaluate 
the functional components of the 
body such as physical fitness, the 
theoretical framework (PMSA) of 
the process model of conscious 
emotions can be used (Tracy and 
Robbins, 2004, 2007). These 
feelings include shame, guilt, 
embarrassment, and self-
consciousness, which are "self-
conscious emotions" that are 
triggered by self-reflection and self-
evaluation (Tracy and Robbins, 
2004). Castonguay et al. (2016) 
designed a tool to effectively record 
and measure the experiences of 
conscious emotions related to 
physical fitness) in order to advance 
the research and theory of 
conscious emotions. Therefore, due 
to the role and importance of the 
structure and the lack of a valid and 
reliable scale to measure it, this 
study was designed to validate it in 
the country. 
 

Materials and Methods 
The statistical population of this 
research was formed by the male 
students of Arak University. The 
statistical sample of the research 
included 473 male student 

participants who were selected by 
the convenience sampling method. 
In addition, the measurement tools 
in this research were: a. Personal 
profile questionnaire; b. The scale of 
self-conscious emotions related to 
physical fitness and body developed 
by Castonguay et al. (2016). The 
personal profile questionnaire 
contained 11 items. The scale of 
self-conscious emotions related to 
physical fitness and body has 16 
items, which in four subscales 
(shame, guilt, authentic pride, and 
hubristic pride), measure the 
amount of self-conscious emotions 
related to physical fitness and body. 
The scoring of this questionnaire is 
based on a five-point Likert scale 
from never (one) to always (five). In 
addition, a higher score indicates 
self-conscious emotions related to 
greater physical fitness. For the 
purpose of statistical analysis, 
descriptive statistics were used to 
calculate the mean, standard 
deviation, and to draw tables. 
Moreover, in order to confirm the 
validity of the (factorial) structure of 
the self-conscious emotions scale 
related to physical fitness, due to 
having an assumed model, the 
method of confirmatory factor 
analysis based on the structural 
equation model was used. To check 
divergent validity, Fornell and 
Larcker method was used. After 
reviewing the background of the 
research, the questionnaire of 
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Castonguay et al., (2016) was found 
as the only scale for measuring self-
conscious emotions related to 
physical fitness and body. First, this 
scale was translated into Farsi by 
two researchers and in a joint 
meeting, the translations were 
matched and the original version of 
"conscious emotions related to 
physical fitness and body" was 
obtained. Furtherrmore, in order to 
ensure the correct translation of the 
original Persian version, this 
questionnaire was translated into 
English by a senior expert in foreign 
languages. 
 

Findings 
Based on the results, the average 
age of all the subjects was (21.16 ± 
2.68 years). The subjects' education 
level was as follows: 413 bachelor 
students (87.31%), 31 master 
students (56.5 percent), 1 doctoral 
student (0.21 percent), and 28 (91.5 
percent) of the participants did not 
answer this question. In addition, 
297 people (62.8 percent) had 
sports background, 133 individuals 
(28.1%) had no sports background 
and 43 individuals (9.1%) did not 
answer this question. 428 
individuals (90.5%) had no history of 
mental illness, 10 individuals (2.1%) 
had a history of mental illness and 
the rest of the participants did not 
answer this question.  Further, the 
average weight of the subjects was: 

74.02±12.52, the average height: 
178.6±6.48, and the average body 
mass index: 23.17±3.5. Table 1 
shows the descriptive indices 
related to the subscale and the total 
score of the scale. First-order 
confirmatory factor analysis was 
used to examine the validity of 
shame, guilt, authentic pride and 
hubristic pride scales. According to 
the results of the first-order factor 
analysis model, the first question of 
the questionnaire (I feel ashamed of 
what my body can do physically), 
due to having a factor load below 
0.4 and increasing the convergent 
validity, was removed and the 
number of items in the 
questionnaire was reduced to 15 
questions. According to the results 
of the table, the goodness of fit 
index is equal to (0.91), which 
indicates the acceptablility of 
desirable fit of the model. Besides, 
the adjusted goodness of fit index 
(0.95) and the root mean square of 
the estimation error (0.079) 
indicate the model's approval. 
Other fit indices have acceptable 
values. A composite reliability value 
turned out to be a minimum of 0.70 
for the shame variable and a 
maximum of 0.86 for the hubristic 
pride variable, which shows that the 
composite reliability for all variables 
is greater than 0.7, meaning the 
confirmation of the reliability of all 
variables. The average variance 
extracted, which measures the 
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convergent validity of each scale, 
has been obtained from a minimum 
of 0.43 for the variable of shame to 
a maximum of 0.61 for the variable 
of hubristic pride, which is suitable 
and confirmed for convergent 
validity. To investigate the divergent 
validity, the Fornell and Larcker 
method was used. In the table 4, the 
square root of average variance 
extracted (AVE) in the diameter and 
the correlation coefficients are 
given at the bottom of the diameter 
of the table. The obtained results 
prove that for all the main variables, 
the mean square root of the 
extracted variance (AVE) (except for 
the correlation of shame with guilt 
and also the correlation of authentic 
pride with hubristic pride) is greater 
than the correlation coefficient with 
other variables or constructs. 
 

Conclusion 
The results of the present study 
confirmed the structural validity of 
the Persian translation of this 
questionnaire, which obtained 
through confirmatory factor 
analysis, the divergent validity using 
the Fornell and Larcker method and 
the internal consistency through 
composite reliability in Iranian 
society. Among the fit indices of the 
four-factor model of self-conscious 
emotions in relation to physical 
fitness and body, the square root 
index of the approximation was 
equal to (0.079) and Bentler's 

comparative fit index was equal to 
(0.97). The appropriateness indices 
of the measurement model (with 
the exception of the root mean 
square index, which should be 
below 0.50), confirmed the 
appropriateness of this model. In 
our study, composite reliability was 
0.70 for shame variable, 0.85 for 
guilt, 0.85 for authentic pride and 
0.86 for hubristic pride variable, 
which was more than 0.7 and means 
composite reliability and internal 
consistency of all variables. It is 
suggested that considering the 
possibility of ambiguity in question 
one and possibility of not being 
translated correctly, this question 
should be re-examined in future 
researches.  
 

Article Message 
According to the present study, 
body and fitness-related self-
conscious emotions questionnaire 
in the field of body image is the first 
Persian psychometric tool that can 
be used to measure the emotions. 
Validation is an ongoing process 
(Zhu, 2012), so further research is 
needed using the self-conscious 
emotions in relation to the body and 
the body and fitness-related self-
conscious emotions questionnaire. 
Considering the above, the self- 
conscious questionnaire related to 
the body and physical fitness is the 
first valid and reliable tool that can 
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be used in Iran to evaluate the self-
conscious related to physical fitness 
and body and conduct research in 
the field of sports psychology and 
exercise. It can also be used to 
promote health. 
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 مقالة پژوهشی 

ویژگی پرسشنام  ةنسخ  یسنجروانهای  بررسی  خودهیجانة  فارسی  گاه  آهای 

 1مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن
 

 2، داریوش خواجوی1ایمان ملکی 

 

 ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانحرکتی، دانشکدة علوم   کارشناس ارشد رفتار. 1

 مسئول( ةدانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران )نویسند رفتار حرکتی،  دانشیار. 2
 

 

 چکیده 

های  نسخه فارسی پرسشنامه هیجان   یسنجروانهای  این پژوهش بررسی ویژگی  هدف
جامعۀ آماری  خودآگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن بود. دانشجویان دانشگاه اراک  

-مرد از دانشگاه اراک به روش نمونه کنندهشرکت  473تشکیل دادند.  این پژوهش را  
انتخاب  گ دردسترس  هیجانشدند  یری  پرسشنامه  آمادگی  خودآگاه  های  و  با  مرتبط 

بر  ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی. دادهکردندجسمانی و بدن را تکمیل  
مدل معادالت ساختاری، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده، روایی همگرا 

سؤال  ،  داد  نشان  تأییدی  عاملی  تحلیل   از   حاصل   تایج و واگرا تجزیه و تحلیل شدند. ن
به   از  شاخصی  عنوانبه یک   عاملی  متغیر شرم  بار   حذف،  از   پس .  شدحذف    کم دلیل 

این   وجود  اولیه  پیشنهادی  عامل  چهار  برای  کافی   برازش  هایشاخص    ها یافته  دارد. 
 سؤال این ابزار فراهم کرد. 15 پایایی و  روایی  شواهدی برای

 

 

 مقدمه 
پژوهش رواندر  ورزش،  های  و  تمرین  شناسی 

و رفتار   یبدن  تیفعالدلیل ارتباط با  تصویر بدنی به 
 پژوهشگران در این حوزه   ورزشی توجه بسیاری از

تصویر بدنی ساختاری   به خود جلب کرده است.  را
شامل    یچندبعد که  و هیجاناست  افکار  ها، 

ظاهر و عملکرد بدن    دربارهکه فرد    است  رفتارهایی
 . (2011)کش و اسموالک، خود دارد 
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3. Process Model of Self-Conscious Emotions 

سال اخیردر  با  های  پژوهش  ،های  تصویر  مرتبط 
و به سمت    اند فراتر رفته  ظاهری بدناز بعد    بدنی 

کرد  عملکرد پیدا  سوق  ارزیابی  .  اندهبدن  برای 
بدن همانند آمادگی جسمانی   کارکردیهای  لفهمؤ

نظریاز    توانمی   ( .ایسی.پی.ام.اس.)  چارچوب 
 استفاده کرد   32خودآگاه  هایهیجانمدل فرایندی  

ر  یسی)تر   (.2007،  2004  ،نزیبوو 
که    .پی.ام.اس.سی.ای است   های هیجانمعتقد 

تماع جا  توسط  خودارزیابی کههای  فرایند  از  ناشی
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شده و    ،است  القا  رفتار  بدنی    کارکرد بر  یکپارچه 
 (.2020آلکاراز و همکاران، )است گذار ریتأث

خجالت2گناه  ،1شرم شامل    هاهیجاناین   و   3، 
اثر    «خودآگاههای  هیجان»  ،4رغرو در  که  هستند 

خودارزیابی   5خوداندیشی می  6و    شوند برانگیخته 
شده است که    استدالل (.2004،  7)تریسی و روبینز 

نقش اساسی در ایجاد انگیزه، تنظیم    هاهیجاناین  
افکار، احساسات و رفتار افراد دارند )تانگنی و فیچر،  

دیگر،    ؛(1995 عبارت  خودآگاههیجانبه  از  های 
تعامالت   در  دیگران  با  خود  قضاوت  و  ارزیابی 

می  انگیخته  بر  و    د شوناجتماعی  )کاستونگای 
خودآگاه به های  هیجانهمچنین  .  (2017همکاران  

موفقیت تحقق  زمینه  در  وظایفشان، افراد  آمیز 
؛ وینر،  1995)استیپک،   کندهرچند دشوار کمک می

این(.  1985 بر  تعامل  ، عالوه  و  در  اجتماعی  های 
 ؛ کندروابط صمیمی بین افراد نقش مهمی ایفا می

شود افراد رفتار مناسب به این صورت که باعث می 
بامیستر و همکاران،  ) اجتماعی از خود نشان دهند

  .(1995؛ رتزینگر،  1998؛ لیس و بامیستر،  1994
-خودآگاه می  هایهیجان  در ادامه به تعریف این

 پردازیم. 

  و  ندامت   تنش،  احساس  شامل  گناه  تجارب
که   « بد  کار»از    پشیمانی یک   تمرکز  با  است    بر 

  ، است شده  آن تجربه ایجاد موجب  که خاص رفتار
کافی »  مثال،عنوان به   ؛شودمی  انجام تالش  من 

 ماه  دو»  یا  ام«نکردهام  برای بهبود آمادگی جسمانی

                           
1. Shame 

2. Guilt 

3. Embaresment 

4. Pride 

5. Self-Reflection 

6. Self-Evaluation 

جسمانی  و  ندویدم است آمادگی  شده  کم    «ام 
 (. 2004)تریسی و روبینز، 

خودآگاهانه    هیجان   نیتردردناکشرم    ،شکبدون 
و    شودیاز خود م  ی است که شامل احساسات منف

معنا موقع    یبه  دادن  دست  و    یاجتماع  ت یاز 
 8شدهدرونی   استانداردهایکردن  در برآورده  ی ناتوان

خود    بارهدر  ریشه  که است  هایی  علت  بر  تمرکز  با
نامناسب    ایزشت    یمن فرد»مثال،    عنوانبه   ؛دارد

جسم  یا نظر  هستم  یاز  )ناتوان  ؛  1971  ،9زیلوئ« 
که توان برداشت کرد  می.  (2006  نز،یو راب  یسیتر

می رخ  زمانی  به  شرم  رسیدن  در  افراد  که  دهد 
-باز می  ،اندمعیارهایی که برای خود تعیین کرده

موقعیت   افتادن  خطر  به  از  درنتیجه  و  مانند 
میاجتماعی ترس  احساس  ازاینکنندشان  از    رو؛ 

می فرار  میموقعیت  پنهان  و  ؛  شوندکنند 
 ی هاسالندر  کردن  مثال: اجتناب از شرکت عنوان به 

نمی  ؛ورزشی به بنابراین  این  توان   احساس راحتی 
 (.2012)تریسی و روبین،  ذکرشده را تغییر داد

های خودآگاه که نقش مهمی  هیجانیکی دیگر از  
حوزه روان  در  داردعملکردهای  غرور    ،شناختی 
به  موجباست.  غرور  احساس  تقویت    طورخاص، 

نوع مانند  جامعه  موردپسند  و رفتارهای  دوستی 
شود  رفتارهای سازگار مانند پیشرفت و موفقیت می

؛ تریسی 1985،  11؛ وینر2007  ، 10)هارت و ماتسوبا 
  هیجانی ناشی از   عنوانبه   (. غرور2007و روبینز،  

ویژگی   ارائه  ارزشمند یا  رفتارهای  درگیری فرد در

8. Tracy & Robins 

8. Internalized Standards 

10. Lewis 

11. Hart & Matsuba 

12. Weiner 
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استمفهوم  مثبت  های شده  مثال  ؛ سازی   ،برای 
فیسچر  جسمانی  بودنآماده و  ؛  1995،  1)تانگنی 

روبینز،   و  ؛ کاستنوگای و همکاران،  2007تریسی 
تجربه  غرور در رابطه با بدن را زمانی    ،(. افراد2016

بدن   کنندمی درمورد  مثبتی  ارزیابی  و  افکار  که 
باشند   داشته  (.  2013)کاستونگای،  خودشان 

افراد را به انجام    ،همچنین غرور در رابطه با بدن 
میرفتارهایی   برانگیختن  کند  ترغیب  باعث  که 

می  غرور  اینو  شود  احساس  بر  تجربیات    ،عالوه 
 یبدن تیفعالغرور مربوط به بدن باعث شرکت در 

 (. 2010؛ سابیستون، 2015)کاستونگای،  شودمی

غرور   و  2واقعی  های غروربه نام  غرور  جنبه از  دو
علّیویژگی  واسطه به   که  دارد  وجود  3کاذب   های 

می  هاآن داده  تشخیص  هم  و   شوند از  )تریسی 
واقعی  2007روبینز،   غرور  و    بر(.  دستاوردها 

کنترل و  خاص  است   شدنیرفتارهای  متمرکز 
آن  »مثال،  عنوان به) برای  که  را  ماراتونی  من 

که غرور درحالی  ؛(«آموزش دیدم به پایان رساندم
از خود   نشدنیجنبه کنترل  عنوانبهکاذب   و کلی 

من یک فرد آماده  »مثال،  عنوان به شود )تجربه می 
نمایی شخصی و  ( که شامل احساس بزرگ «هستم

؛  2007)تریسی و روبینز،    استدیگران    بربرتری  
 (. 2013گای و همکاران، نکاستو

 پیشرفت )مثالً موفقیت  هایغرور واقعی با احساس
عزت   ،توانایی(  و شخصیتی  افزایش  عوامل  نفس، 

-سازگار و انگیزش برای درگیرشدن در رفتار هدف
است مرتبط  و    گرا  ؛ 2007  نزیروب )تریسی 

همکاران،   و  غرور    (.2013کاستنوگای  درمقابل، 

                           
1. Tangney & Fischer 

2. Authentic Pride 
3. Hubristic Pride 

 ال، برای مث)تعریف از خود    ،کاذب با خودشیفتگی
و عملکردهای ناسازگار و سازگار   ()تکبر(  خودبینی

 ؛ کاستنوگای2007  نزیروب )تریسی و  مرتبط است

 (.2009  ؛ تریسی و روبینز،2013همکاران،  و
اندازه برای  اندکی   هایهیجانگیری  ابزارهای 

که این    اندخودآگاه در رابطه با بدن به وجود آمده
  های هیجان  ابزارها شامل مواردی از قبیل مقیاس 

رابطه   در  و  با  خودآگاه  )کاستونگای  بدن  و  ظاهر 
(، مقیاس گناه و شرم در رابطه با  2014همکاران،  

( و مقیاس  2007بدن و وزن )کونراد و همکاران،  
)تامپسون بدنی  گناه تصویر  و  و همکاران،    4شرم 

آگاهی(2003 مقیاس   یافتهعینیت  ی بدن  های، 
  مقیاس شرم و گناهِ،  (1996،  5کینلی و هیده )مک

شرم  و  (1990)فرانک،    خوردن تجربه    مقیاس 
مینگ ولنتاین،  ی)اندری،  و  می2002ی    . شوند( 

  کاستونگایتوسط    پژوهشانجام    زمان  تا  همچنین
های مربوط  پژوهشی بر جنبه   (2016)  و همکاران 

تواند انجام  آنچه بدن می»به آمادگی جسمانی یا  
زیرا    است؛تعجب  مایۀ    که  بود  انجام نشده  «دهد

جسمانی  به  خودپنداره  زیردامنه  عنوانبه طورکلی 
-ای ظاهری و تناسب اندام/ عملکرد تعریف میه

قرار  .شود هدف  احساس  همچنین  های  دادن 
عالوه جسمانی  آمادگی  با  مرتبط  بر  خودآگاه 

تعمیماحساس و  ظاهری  خاص  ممکن های  یافته 
کمک بیاست  پیشینه های  و  ورزش  به  نظیری 

بالینی  روان  تمرین  و  ورزش   کند شناسی 
؛ تانگای و تریسی،  2013)کاستونگای و همکاران،  

مهم خودپندارة  (.2012 از  یکی  ترین  بدنی 

4. Thompson 

5. McKinley & Hyde 
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نقشروان   یها دهیپد که  است  تعیین  یشناختی 
مت روان  النده در زندگی فردی، اجتماعی و سنک

و همکاران،   پورعابد، به نقل از  2013بتاچارژ،  )  دارد
 و   ادراکی  بُعد  دو  دارای  بدنی  ە  خودپندار  (.1400

مؤلفۀ ادراکی به چگونه دیدن اندازه،  .  است  نگرشی
شکل، وزن، چهره، حرکت و اعمال خود فرد مربوط 

  پردازد یموضوع  اما مؤلفۀ نگرشی به این م  ،شودیم
 هاآن   و  داریم  ها ویژگی  این  ره که چه احساسی دربا

پور )شمسی  کنندیم  هدایت  را  ما  رفتار  چگونه 
طهماسبی  ، به نقل از  2020دهکردی و همکاران،  

همکارن،    بروجنی و      (.1401و  کاستونگای 
اظهار  2016)  همکاران  در  هاییپژوهش  کردند، ( 

قدرتمند   هایاحساسسازی تجربیات  مفهوم  زمینه
  ، ظاهری بدن در حال رشد است  یهاجنبه مرتبط با  

همکاران،    برای و  )کنراد  وزن    ؛ 2007مثال، 
طوری که بدن  »( یا  2014و همکاران،    1سابیستون 

درک ما را از    هااما این پژوهش  «، رسدبه نظر می
خودآگاه در رابطه با آمادگی جسمانی    هایهیجان

ممکن است برخی    ،عالوه بر این  کند.محدود می
؛  شودهای شرم با خجالت اشتباه گرفته  از شاخص

  است؛ احساس خجالت با احساس شرم متفاوت    زیرا
-به دلیل اینکه احساس خجالت می  ،مثالعنوان به 

دیگران    ابلمق  جسمانیهای  کنم از انجام فعالیت
دیگر   موضوع(.  2016)کاستونگای،    کنماجتناب می

تعمیم  به  بینپذیربررسی  مربوط  ی   فرهنگی 
که  زباندر  شود.  می   پرسشنامهتاکنون  هایی 

آمادگی خودآگاه    هایهیجان و  بدن  با  رابطه  در 

                           
 

1. Sabiston 

2.The Body-related Self-Conscious 

Emotions Fitness instrument (BSE-

FIT) 

است، بررسی  جسمانی   های برزیلی  شده 
اسپانیایی  زبانپرتغالی و    )سانتوس  هستدها  و 

 .(2020آلکاراز و همکاران،   ؛2021 ،همکاران
منظور پیشرفت ( به 2016)  کاستونگای و همکاران 

تئوری   و  ابزاری    هایهیجانتحقیق  خودآگاه 
به  بتواند  تا  کردند  تجربیات  طراحی  مؤثر  طور 

، ودآگاهی مثبت و منفی ازجمله شرمخهای  هیجان
را   با آمادگی جسمانی  مرتبطگناه و غرور  خجالت،  

کند گیری  اندازه  و  آن ؛ ثبت  به بنابراین  منظور ها 
 های هیجان  پرسشنامۀ  ،ذکرشدهدستیابی به اهداف  

در   جسمانی  رابطهخودآگاه  آمادگی  بدن   با  را    2و 
پژوهش کردند.  همکاران   3آلکاراز های  تدوین    و 

و2020) و    (2021)  و همکاران  سانتوس  (  روایی 
پرسشنامه   باخودآگاه    هایهیجانپایایی    مرتبط 
جسمانی   بدن  آمادگی  دربه را  و  جامعه    ترتیب 

 . تأیید کردند برزیلو   ،اسپانیا
 در پژوهش پیشینۀ فقر دالیل از یکی شاید

 فارسی پایای و  ابزارهای روا نبود بتوان  را ماکشور

کهکرد بیان زمانی  همچنین  ط  .   ارزش  فیبه 
 های هیجانشود،  حد پرداخته  از    شیب  بدنیتصویر

نگران  ی ناش آمادگ  ی از    بایدی  جسمان  یدرمورد 
دانشجو  ژهیوبه   ؛شود  یریگاندازه دلیل   انی در  به 

به خطر    شانها سالمتآن  رفتاراینکه     اندازدیمرا 
همکاران،  ) و  آلکاراز،  2017لیما  از  نقل  و    4به 

از   یتینارضا زیاد  نرخ ز یها نو آن  ( 2021همکاران، 
دارند  بد همکاران،  )ن  و  از    ،2017سیلوا  نقل  به 

 (. 2021آلکاراز و همکاران، 

3.Alcaraz 
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جست  به  توجه  ماوبا    فارسی منابع در جوی 
درباره    های هیجان  پرسشنامه رواسازی  پژوهشی 

آمادگی جسمانی  مرتبطخودآگاه   بد  با   یافت ن و 

-هیجانسازة   اهمیت و نقش  دلیلبه  بنابراین  نشد؛
  بدن و  با آمادگی جسمانی و  خودآگاه مرتبط  ایه

 این آن،  سنجش برای  پایا و روا  مقیاسی  نبود

 هایهیجان  مقیاس»تا   شد طراحی  پژوهش
را در    «و بدن   جسمانی با آمادگی  مرتبطخودآگاه  

 کشور رواسازی کند.
 

 پژوهش  شناسیروش

 ترجمۀ پایایی و  رواسازی هدف  با که پژوهش این

با    مرتبط  خودآگاه  هایهیجانپرسشنامه  » فارسی
جسمانی بد  آمادگی  نوع   از  گرفت، انجام  ن« و 

. دانشجویان پسر دانشگاه  است همبستگی مطالعات
 دادند.  تشکیل را  پژوهش  این آماری جامعهاراک  

کننده پسر  شرکت  نفر 473 ، پژوهش آماری  نمونه

  .شدند انتخاب دردسترس صورتبه  که بود  دانشجو
بر  این در گیریاندازه ابزارهای این،  عالوه 

 پرسشنامه الف.  :از بودند  عبارت پژوهش

 های هیجان مقیاس ب. و  فردی مشخصات
جسمانی  مرتبطخودآگاه   آمادگی  بدن    با  و 

همکاران و  پرسشنامۀ   (. 2016)  کاستونگای 
مقیاس   بود. پرسش  11حاوی   فردی مشخصات

و    با آمادگی جسمانی  مرتبطخودآگاه    هایهیجان
همکاران بدن   و  دارای2016)  کاستونگای   ) 16 

)شرم، گناه، غرور    چهار زیرمقیاس  که در است  گویه
غرور کاذب( و  خودآگاه    هایهیجان میزان  معتبر 

بدن    مرتبط و  آمادگی جسمانی   گیریاندازه را با 

 طیف براساس پرسشنامه این به دهینمره  .کندمی

)پنج(   همیشه تا یک(هرگز )از   لیکرت ایدرجه پنج

-هیجاندهندة  نشان  بیشتر، همچنین نمرة  است.  
بیشتر    مرتبطگاه  آخود  های جسمانی  آمادگی  با 

 است.  
تحلیل برای و   توصیفی  آمار از آماری تجزیه 

نیز   و استاندارد انحراف و محاسبه میانگین منظوربه 

 روایی تأییدبرای    .شد استفاده هاجدول ترسیم

 مرتبط خودآگاه    هایاحساس مقیاس )عاملی(  سازة
 یک در اختیار داشتن دلیلبه  با آمادگی جسمانی،

روش  مفروض، مدل  تأییدی عاملی تحلیل از 

  برای شد.   استفاده ساختاری معادالت مبتنی بر مدل
بررسی اعتبار واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده 

پس مقیاس  پیشینه مرور از شد.  تنها  پژوهش، 
آمادگی   مرتبط خودآگاه    هایهیجانسنجش   با 
بدن   جسمانی و    یعنی  و  کاستنونگای  پرسشنامه 
شد  (2016)  همکاران ابتدا،یافت   مقیاس این . 

 یک در  و شد ترجمه فارسی به  پژوهشگر دو توسط 

 شد داده با هم مطابقت هاترجمه مشترک،  جلسه

با    مرتبطخودآگاه    هاییجانه»  اولیه نسخۀ و
همچنین  آمد. به دست  ن«و بد  آمادگی جسمانی

 فارسی نسخه صحیح ترجمۀ  از منظور اطمینانبه 

 معکوس ترجمۀ فرایند در پرسشنامه این اولیه،

زبانکارشناس یک توسط   به خارجی هایارشد 

 فارسی نسخه مطابقت .شد برگردانده انگلیسی

 مقیاس این ترجمه صحت معکوس، با ترجمۀ اولیه

روایی   بررسی برای  ، بعد مرحله  در کرد. تأیید را
 اساتید از نفر پنج اختیار در اولیه نسخه صوری،

 تغییرات با  و گرفت   قرار ورزشی  علوم و بدنی تربیت

 . شد تأیید پرسشنامه  صوری روایی اندک، بسیار
 20 اختیار در اولیه مطالعه یک  در پرسشنامه این

 خواسته  هاآن و از  گرفت قرار  مرد و  زن ورزشکار

توجه به   با سپس.  شود گزارش ابهام هرگونه تا شد
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 نفر حداقل پنج معیار براساس نمونه حجم تعیین

 انتخاب شدند. پس آزمودنی 473 گویه،  هر  به ازای

 افزارهاینرم به ورود و هاداده آوریجمع از

 ،8/8  نسخه  2لیزرل و 16 نسخه    1اساس پیاس
 شد.  و تحلیلتجزیه  هاداده این

 

 هایافته
 کل سنی میانگین که  دش مشخص نتایج براساس

بود.  سال  16/21  ±  68/2) هاآزمودنی سطح  ( 
نفر    413از:    بودها نیز عبارت  تحصیالت آزمودنی

)دانشجوی   نفر    31(،  درصد  31/87کارشناسی 
نفر    1  و  درصد( 55/6ارشد )کارشناسی  دانشجوی

)دانشجوی   )  28  و  درصد(   21/0دکترا   91/5نفر 

شرکت  درصد( این  از  به  پاسخ    سؤالکنندگان 
( دارای  درصد  8/62نفر )  297. عالوه بر این،  نددندا

( بدون سابقه  1/28نفر )درصد    133سابقه ورزشی،  
پاسخ    سؤال( به این  درصد  1/9نفر )  43ورزشی و  

( فاقد سابقه بیماری درصد  5/90نفر )  428ند.  دندا
)  10روانی،   بیماری درصد  1/2نفر  دارای سابقه   )

و   این  شرکت  بقیهروانی  به  پاسخ    سؤالکنندگان 
آزمودنیدندا وزن  میانگین  همچنین  ها ند. 

قد52/12±02/74 میانگین   و   48/6±6/178  ، 

توده شاخص  بود.    17/23/±5/3بدنی  میانگین 
های توصیفی مربوط به  جدول شماره یک شاخص

دهد.را نشان می زیرمقیاس و نمره کل مقیاس

 
با    مرتبطودآگاه های خهیجان های توصیفی مربوط به زیرمقیاس و نمره کل مقیاسشاخص -1جدول 

 و بدن  آمادگی جسمانی

Table 1- Descriptive indicators related to the subscale and the total scale score 

of the result of body and fitness-related self-conscious emotions 
 حداکثر  حداقل  میانگین و انحراف استاندارد  هاعامل
 19 3 3.16±8.74 شرم

 20 2 4.18±11.21 گناه 

 20 3 3.99±14.02 غرور واقعی 

 20 2 4.19±13.36 غرور کاذب 

 79 10 47.33 نمره کل

های شرم، گناه، غرور بررسی اعتبار مقیاس  برای
تأییدی   عاملی  تحلیل  از  غرورکاذب  و  واقعی 

با شد.  استفاده  اول  مدل   مرتبه  نتایج  به  توجه 
ؤال یک پرسشنامه س   ،اول  تحلیلی عاملی مرتبه

  جسمانی لحاظ از  تواندمی بدنم  که کارهایی از)

                           
1. SPSS 

به کنم می خجالت احساس دهد،  انجام دلیل  (، 
روایی    افزایشو    4/0 کمتر ازداشتن بار عاملی  

پرسشنامه حذفهمگرا   سؤاالت  بین  و    شد  از 
 کاهش پیدا کرد. تا 15تعداد سؤاالت به 

 
 

2. LISREL 
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 Qسؤال:   ، Hubristic، غرور کاذب: Authentic  غرور واقعی:، Guiltگناه: ، Shame شرم:

در  و بدن با آمادگی جسمانی  مرتبطخودآگاه   هایهیجانس مقیا سؤاالت گیریمدل اندازه -1شکل 

 بارعاملی( استاندارد )حالت ضرایب 

Figure 1- The model of measuring the questions of the scale of conscious 

emotions related to physical fitness and body in the state of standard 

coefficients 

(factor loading) 

 

تأییدی   ،یکشماره   شکل عاملی  تحلیل  مدل 
ژوهش را در حالت  متغیرهای پ  نهایی )اصالح شده(
)ضرایب عاملی  با    استانداردشده(  بار  همچنین  و 

را   از متغیر شرم   دهد. نشان میحذف سؤال یک 
شاخص نیکویی    ،دو شماره    براساس نتایج جدول

 دهنده قابلاست که نشان 91/0با  برابر  1برازش 

                           
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI) 

مدل    بودن  قبول مطلوب  همچنین استبرازش   .
تعدیل  برازش  نیکویی  و  95/0)  2یافتهشاخص   )

خطای    مقدار مربعات  میانگین   3برآوردریشه 
نشان079/0) تأ(  مدل  دهنده  سایر  استیید   .

قابلنیز  برازش    یهاشاخص مقادیر  قبولی از 
 برخوردار هستند.

 

3. Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 
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 نهایی(شده )اصالح های برازش مدل مرتبه اول، مدل اولیه وشاخص -2جدول 

Table 2- Fit indicators of first-order model, initial model and modified (final) 

 تفسیر مدل نهایی  مدل نهایی  مدل اولیه های برازش شاخص

 - 403 330 ( 𝐱𝟐)دو خیمجذور 
 - 98 83 (df) یآزاددرجه 

 - 0.00 0.00 ( P) یمعنادارسطح 
 قابل قبول 4.11 4 (𝐱𝟐/𝐝𝐟) یآزاددو به درجه نسبت مجذور خی

 قابل قبول 0.90 0.91 ( GFIبرازش )شاخص نیکویی 

 مطلوب  0.96 0.97 (CFI)ای بنتلر مقایسه شاخص برازش

 مطلوب  NNFI) ) 0.95 0.96نشده شاخص برازش هنجار

 مطلوب  0.96 0.97 ( IFI) یشیافزا شاخص برازندگی 

 مطلوب  0.95 0.96 ( NFIشده )شاخص بازندگی تعدیل

  بیتقرشاخص ریشه میانگین مجذور برآورد  
(RMSEA ) 

 مطلوب  0.079 0.08

همراه مقادیر پایایی به   سهشماره  نتایج در جدول  
آمده  شده  استخراج  واریانس  میانگین  و  ترکیبی 

از   ترکیبی  پایایی  برای    70/0حداقل  است. مقدار 
برای متغیر غرور کاذب    86/0متغیر شرم و حداکثر  

  دهد میزان پایایی که نشان می  است  دست آمدهه  ب
و    7/0ترکیبی برای تمامی متغیرها بیشتر از مقدار  

تأیید معنای  متغیرها    به  تمامی  .  استپایایی 
شده که اعتبار همگرای میانگین واریانس استخراج 

برای متغیر    0/ 43از حداقل    ،سنجدهر مقیاس را می 
تا حداکثر   ب  61/0شرم  ه  برای متغیر غرور کاذب 

در که  است  آمده  های مقیاس  مجموع، دست 
 . همگراست ی برای اعتباراشده تأیید مناسب و

 

 شده: بررسی روایی و پایایی متغیرها نتایج تحلیل عاملی تاییدی اصالح  -3 جدول

Table 3- Results of modified confirmatory factor analysis: Evaluation of 

validity and reliability of variables 

پایایی 

 ترکیبی 

استخراج  میانگین واریانس 

 شده

(AVE) 

 ضریب 

 استاندارد 

 )بار عاملی(

 متغیرها  سؤالشماره 

0.70 0.44 

 1 حذف 

 شرم
0.56 5 

0.78 9 

0.63 13 

0.85 0.60 

0.66 2 

 گناه 
0.81 6 

0.83 10 

0.79 14 
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Table 3- Results of modified confirmatory factor analysis: Evaluation of validity 

and reliability of variables 
 

 

 

 
 

پایایی 

 ترکیبی 

میانگین واریانس استخراج  

 شده

(AVE) 

 ضریب 

 استاندارد 

 )بار عاملی(

سؤالشماره   متغیرها  

0.85 0.60 

0.71 3 

 واقعی غرور 
0.78 7 

0.78 11 

0.81 15 

0.86 0.62 

0.67 4 

 غرور کاذب 
0.80 8 

0.81 12 

0.86 16 

 .(P<0.05 ،t>1.96دار هستند )امعن %95 با سطح اطمینان به جز سؤال یک  توجه: تمامی بارهای عاملی

 

بررسی اعتبار واگرا از روش فورنل و الرکر    برای
جذر میانگین    ،چهارشماره    استفاده شد. در جدول

در قطر و ضرایب    (AVEشده )واریانس استخراج
همبستگی در پایین قطر جدول آمده است. نتایج 

 گواه این است که برای تمامی متغیرهای اصلی 

واریانس  میانگین   جزبه )  شدهاستخراج  جذر 
همبستگی متغیر شرم با گناه و همچنین همبستگی 

کاذب(   غرور  با  واقعی  ضریب    از   تربزرگ غرور 
 های دیگر است. هبستگی با متغیرها یا سازه

 
 

 های اصلیبررسی روایی واگرای سازه  -4جدول 

Table 4- Investigation of divergent validity of main structures 

 متغير شرم گناه غرور واقعی  غرور کاذب 

 شرم 0.66 - - -

 گناه  0.68 0.77 - -

 غرور واقعی  0.22- 0.14- 0.77 -

 غرور کاذب  0.29- 0.15- 0.78 0.79

 گیریه بحث و نتیج
نسخه   پرسشنامۀ  یسنجروان این پژوهش با هدف  

مرتبط  هایهیجانفارسی   آمادگی   خودآگاه  با 
  ،نتایج پژوهش . شدطراحی و اجرا و بدن  جسمانی

  از که  را  پرسشنامه    روایی سازة ترجمه فارسی این
از  را که    روایی واگرا  ،ییدیأطریق تحلیل عامل ت

را  و همسانی درونی    روش فورنل و الرکر  طریق
دست آمد، در جامعه ه  ب  که از طریق پایایی ترکیبی

های برازش مدل  میان شاخص ازکرد.    دییتأایرانی  
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احساس با  چهارعاملی  رابطه  در  خودآگاه  های 
جسمانی بدن  آمادگی  مجذور و  ریشه  شاخص   ،

معادل   تقریب  برازش    079/0برآورد  شاخص  و 
معادل  مقایسه بنتلر  شاخص  97/0ای  های بود. 

گیری )به استثنای شاخص ریشه تناسب مدل اندازه
باید   که  تقریب  برآورد  مجذور  ازمیانگین   کمتر 

مناسب   50/0 تأیید کرد.  باشد(،  را  این مدل  بودن 
 های منظور برازش بهتر مدل بین سؤالبههمچنین  

با توجه به اینکه در زیرمقیاس غرور کاذب    16و    4
و این عمل    شد   خطای کواریانس آزاد  ،داشتقرار  

شد.  مدل  کلی  برازش  بهترشدن  باعث  تاحدودی 
 ها با نتایج مطالعه کاستونگای و همکاراناین یافته

آنستهمسو  (2016) پژوهش  در  شاخص  .  ها 
تقریب= برآورد  مجذور  میانگین    و  04/0ریشه 

  گزارش شد.   98/0ای بنتلر=شاخص برازش مقایسه
که نسخه    (2021)  مکاراندر پژوهش سانتوس و ه

شاخص ریشه  ،برزیلی مقیاس در آن رواسازی شد
برآورد تقریب= شاخص    و  0/ 065میانگین مجذور 

مقایسه بنتلر=برازش  که   به  96/0ای  آمد  دست 
دادهنشان برای  مطلوب  برازش  نیکویی  ها دهنده 

ز و  امطالعه آلکار  در حاضر،  . همسو با پژوهش  بود
جامعه   یسنجروانکه    (2020)همکاران   در  را 

شاخص ریشه میانگین مجذور    ،اسپانیایی انجام داد
ای شاخص برازش مقایسه  و   097/0برآورد تقریب=

 است.   گزارش شده 98/0بنتلر=
 ت همسو با مطالعا  ،هامنظور مقایسه پایایی سازهبه 

  سانتوس و همکاران  ( و2020)  آلکاراز و همکاران
های هیجاننسخه کانادایی پرسشنامه    ( و2021)

بدن  و  جسمانی  آمادگی  با  رابطه  در    خودآگاه 
به  (2016)کاستونگای،   آلفای  که  کرونباخ  ترتیب 

  ی برا  92/0گناه،    یبرا  91/0شرم،    یبرا  84/0

  کاذب به دست آمد غرور    یبرا  87/0و    یغرور واقع
در مطالعه    ،استمناسب    یدهنده ثبات دروننشان  و

 ،برای متغیر شرم  70/0پایایی ترکیبی    نیز  حاضر
  86/0و    یغرور واقع  یبرا  85/0  ، گناه  یبرا  85/0

بیشتر از    دست آمد کهه  ب  برای متغیر غرور کاذب
پایایی  است    7/0 تأیید  معنای  به  و و  ترکیبی 

 است.  تمامی متغیرها همسانی درونی 
گواه این است که برای تمامی    پژوهش حاضرنتایج  

اصلی واریانس    ،متغیرهای  میانگین  جذر 
همبستگی متغیر شرم با گناه    جز)به  هشداستخراج 

و همچنین همبستگی غرور واقعی با غرور کاذب( 
های  از ضریب هبستگی با متغیرها یا سازه  تربزرگ

است.   پژوهش دیگر  با  و    هایهمسو  کاستونگای 
همکاران  (،2016)  همکاران و  و 2020)  آلکاراز   )  

و   نمرات    ،(2021)  همکارانسانتوس  اگرچه 
-گناه و نمرات زیرمقیاس  و  های شرمزیرمقیاس

  زیادیهای غرور کاذب و غرور واقعی همبستگی  
 نیستخطی  دهنده همها نشاناین ارزش  ،داشتند

ضرایب   ،عالوه بر این(.  2007)تاباچنیک و فیدل،  
همبستگی بسیار قوی در مطالعات کاستونگای و  

همکاران  (،2016)  همکاران و    (،2020)  آلکاراز 
و  است    (2021)  همکاران   سانتوس  شده  گزارش 

همکاران،   و  و  2007)کونراد  مارشال  همکاران  ؛ 
همکاران،  1994 و  تامپسون  احتماالً (  2003؛  و 
است که شرم و احساس   تیواقع  نیا  دهندهنشان
ویژگی  گناه   طورکه همان  دارند؛مشترک  چندین 
  ی مشترک های  یژگیو  یدارا  غرور  ساتاحسا
تفاوت بین  )فرایندهای خودارزیابی، ارزش،  دهمانن

که موجب    اندیهایبازنمودهای خود و انواع رویداد
شود )کاستونگای و همکاران،  ها می برانگیختن آن

همچنین ضرایب   (.2004؛ تریسی و روبین،  2013
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  همبستگی معناداری در مطالعات کونراد و همکاران 
و  2007) همکاران(  و  گزارش  2003)  تامپسون   )

کاستونگای و    هایبا پژوهش  ناهمسو  شده است.
و    (،2016)  همکاران و 2020)  همکارانآلکاراز   )  

نتایج تحلیل عاملی   (،2021)  سانتوس و همکاران
( یک  گویۀ  که  داد  نشان  اول  مرتبۀ   ازتأییدی 

 انجام جسمانی لحاظ از تواندمی بدنم که کارهایی

کافی  کنممی خجالت احساس دهد، عاملی  بار   )
روایی    افزایشمنظور  به   ( و 28/0  :)بار عاملی  ندارد

-می دلیل آن را  . شوداز مقیاس حذف    باید همگرا
تئوری یا احتمال وجود تفاوت   کفایت نبودتوان به 

شاید    ،رسدبه نظر می  فرهنگی نسبت داد. همچنین
دارای ابهام بوده است و روان ترجمه    سؤالصورت  

-موجب برداشت  موضوع  این  احتماالًنشده باشد و  
درک صحیح یا  متفاوت  شده    سؤال  نشدن  های 

اول یعنی   تئوری    نبوداست. احتمال  تأیید کفایت 
مطالعهبه  در  یک  سؤال  تأیید  و    دلیل  آلکاراز 

بسیار  2020)  همکاران درنتیجه    است؛  کم( 
از مدل حذف  براساس یافته که    شدها گویۀ یک 

شد مدل  برازندگی  بهبود  باعث  اما    ،تاحدودی 
دلیل قابلیت مقایسه با سایر مطالعات، از مقیاس  به 

نشد.   مطالعه  برخالف  حذف  و نتایج  آلکاراز 
پژوهش2020)  همکاران با  همسو  و   های ( 

همکاران و  و2016)  کاستونگای  و    (  سانتوس 
شد و    16آیتم    موجب حذف  که  (2021)  همکاران

تئوری یا احتمال وجود    کفایت  نبوددلیل آن را به  
بار   حاضردر پژوهش    نسبت دادند،تفاوت فرهنگی  

  نبودبنابراین  ؛  بود و حذف نشد  زیاد  16عاملی آیتم  
پذیری  احتمال اثر  اما  ،کفایت تئوری را نشان نداد

مطالعه آلکاراز و  از تفاوت فرهنگی را در    16آیتم  
 (. 1999تر کرد )فیسچر، ( پررنگ2020ن )همکارا

  سؤالبا توجه به احتمال ابهام در    ،شودپیشنهاد می
پژوهش در  آن  نشدن  ترجمه  روان  و  های یک 

بررسی    دوباره  ،بعدی سؤال   همچنین   .شوداین 
 دسترس در این مطالعهدرگیری  از نمونهازآنجاکه  

شود در مطالعات بعدی از  پیشنهاد می  استفاده شد، 
نمونه  برای  روش  شود.  استفاده  تصادفی  گیری 

خودآگاه و کاربرد   هایهیجانبهتر    چه  بررسی هر
های بهداشتی، به استفاده از ها در مراکز مراقبتآن

طرح در  پرسشنامه  طولی این  پژوهشی    نیاز  های 
این    یسنجروان است.   از  استفاده  پرسشنامه در و 

ردهفرهنگ سنی،ها،  مختلف  و  های  جنسی 
به رشد    همچنین جوامع خاص جانبازان، معلوالن

های عمومی، شناسی در زمینهتحقیقات روان بیشتر  
می کمک  تمرین  و  در  بالینی  همچنین  کند. 

توان بررسی کرد که آیا نمرات می  آیندهمطالعات  
پرسشنامه  مقیاسخرده خوهیجانهای  آگاه  دهای 

آمادگی و  بدن  با  رابطه  آسیبجسمانیدر  های ، 
 د نکنروانی یا افزایش سالمت روان را پیشگویی می

-هیجانپرسشنامه    ،وجوی ماطبق جست   .یا خیر
در    و بدن   با آمادگی جسمانی  مرتبطخودآگاه    های

بدنی تصویر  روان  حوزه  ابزار  شده جی نساولین 
می  که  است  این  فارسی  آن  با  را   هاهیجانتوان 

گیری کرد. اعتبارسنجی روندی در حال انجام  اندازه
تحقیقات بیشتر با  انجام  بنابراین    ؛ (2012است )زو،  
آگاه در رابطه د های خوهیجانپرسشنامه   استفاده از

 .شودتوصیه می جسمانی با بدن و آمادگی

 

 پیام مقاله
 بدن و آمادگی مرتبط با  خودآگاه  هیجان  پرسشنامه
 اعتماد است کهابزار معتبر و قابل  نیاول  ،جسمانی

در  یم  های هیجان  ی ابیارز  یبرا  ایران تواند 
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بدن و انجام  و  ی جسمان  یآمادگ  خودآگاه مرتبط با
شناسی ورزشی و تمرین و  پژوهش در زمینه روان 

استراتژی تدوین  ارتقاهمچنین  برای    یهایی 
 . شودسالمت استفاده 

 

 قیالحظات اخالم
پژوهش    ک  براساساین  رعایت    با  ربردیااهداف 

 .انجام شدخالقی اصول اتمام 

 حامی مالی
 ی هاساازمانکمک مالی از    گونهچیهین پژوهش ا

هاای عمومی، تجااری یاا تاأمین ماالی در بخش

 .غیرانتفاعی دریافت نکرد

 

 مشارکت نویسندگان
های نویسااندگان در طراحی، اجرا و نگارش بخش

 .اندپژوهش مشارکت یکسانی داشته

 تعارض منافع 
اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع   براساس

 .ندارد

 

 تشکر و قدردانی
و   کارمندان  دانشجویان،  همۀ  از  پایان    اساتیددر 

بهتر   چه  گرامی دانشگاه اراک که ما را در انجام هر
کمال تشکر و قدردانی    ، این پژوهش یاری کردند

را داریم.
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 های خودآگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن هیجانپرسشنامه 

ف 
دی

ر
 

 ندرت به هرگز سؤال
 گاهی

 هاوقت

 اغلب

 اوقات
 همیشه 

1 
 جسمانی لحاظ از تواندمی بدنم که کارهایی از

 .کنممی  خجالت احساس دهد،  انجام
     

2 
 کافی مقدار به امجسمانی آمادگی برای اینکه از

 .کنممی تقصیر احساس ، امنکرده کاری
     

3 
 کنم، می امجسمانی  آمادگی برای که تالشی به

 .کنممی افتخار احساس
     

4 
 افتخار احساس باالترم،  جسمانی آمادگی داشتن به

 .کنممی
     

5 
 کنم، می  فکر امجسمانی آمادگی به که زمانی

 .کنممی شایستگی عدم احساس
     

6 
 اقدامی امجسمانی آمادگی بهبود برای اینکه از

 .کنممی  تأسف احساس کنم، نمی
     

      .کنممی افتخار احساس امجسمانی آمادگی نتایج  به 7

8 
 جسمانیآمادگی  لحاظ از دیگران به نسبت اینکه از

 .کنممی  افتخار احساس ترم، آماده
     

9 
 ام، ناآماده آمادگی جسمانی بدنی لحاظ از اینکه از

 .کنممی  خجالت احساس
     

10 
 اندازه به امجسمانی آمادگی افزایش برای اینکه از

 .کنممی تقصیر احساس کنم، نمی تالش کافی
     

11 
 احساس ام، جسمانی آمادگی بهبود برای تالشم به

 .کنممی  افتخار
     

12 
 مقایسه دیگران با را  امجسمانی آمادگی که زمانی

 .کنممی  افتخار خودم به کنم، می
     

13 
 شایستگی عدم احساس ام، جسمانی  آمادگی درباره

 .کنممی
     

14 
-نمی کاری امجسمانی آمادگی بهبود برای اینکه از

 .کنممی  تأسف احساس نم، ک
     

15 
 افتخار احساس ام، جسمانی آمادگی هایپیشرفت  به

 .کنممی
     

16 
آمادگی جسمانی باالیی  که هستم کسی اینکه از

 .کنممی  افتخار احساسدارم 
     

 


